
KONFERENCE

– OM AT VÆRE DIS CIP EL 24-7
30.  SEP T EMBER–2.  OK T OBER 2022

BE T HE SDA I  KØBENHAVN

NÅR JESUS FYLDER

Praktisk hverdagsliv med Jesus
Hvordan går det med at være discipel af Jesus? Hvad vil det sige? Hvordan kan 
det ses?

De fleste troende er mere eller mindre udfordret af at leve et praktisk hverdags-
liv med Jesus, som sætter spor i omgivelserne. Der er så meget andet end Jesus 
på vores dagsordener, som fylder og tager fokus, og discipelskab kommer nemt 
til virke som en ekstra opgave.

Fat mod! Discipelskab kommer i mange udgaver – og der findes også én, der 
passer til dig, som lever i en dansk kultur.

Konferencen ”Når Jesus fylder” er netop henvendt til dig, som gerne vil lære 
mere om, hvordan Jesus både vil og kan fylde mere i dit liv og din hverdag … så 
andre kan se det.

På konferencen får vi besøg af stifteren af SOMA-kirken i 
USA, som gennem mange år har undervist i discipelskab: 
Jeff Vanderstelt. Det er bl.a. inspirationen fra SOMA, der 
ligger bag Projekt Discipel 24-7, hvis formål er at opmun-
tre og udruste danske kristne.

Jeff Vanderstelt har skrevet flere bøger. På dansk er udgi-
vet Når Jesus fylder.

Programmet er sat sammen, så der både bliver inspiration, undervisning og 
refleksion. Formålet er naturligvis at få det hele omsat til praksis, dér hvor du 
er – så Jesus fylder i praksis.

Kom og se!

Konferencen arrangeres af Discipel 24-7, Luthersk Mission og Københavnerkirken.



P R ÆKONFERENCE
– F OR LEDERE

FREDAG // 30. SEPTEMBER
Gennemføres på engelsk. Skal tilvælges særskilt ved tilmelding.

13.00  Hvordan lede til mission og discipelskab?
 Input og opmuntring v. Jeff Vanderstelt
 
14.30  Kaffe

15.00  Spørg Jeff Vanderstelt om …
 Mulighed for dialog med den erfarne menighedsstifter og underviser 

Deltagere sørger selv for aftensmad på et af 
de mange spisesteder i nærheden af Bethesda.

KONFERENCE
19.30  Konferencen begynder
 
 Jesus – fundamentet for det hele
 v. Jeff Vanderstelt

21.30 Kaffe, networking og tak for i dag
 

LØRDAG // 1. OKTOBER

9.30  Identitet og discipelskab
 v. Jeff Vanderstelt

11.00 Kaffepause 

11.20  Hverdagsliv med Jesus
 v. Jeff Vanderstelt

12.30  Sandwich serveres. Tid til networking og samtale.



14.00  Erfaringer og udfordringer i Danmark 

 ”Intet mindre end et paradigmeskift!” 
 v. Kim Hjermind fra Nordvestkirkens tilsynsråd i København

 ”Men det kan jo ikke lade sig gøre …!?” 
 v. Morten Friis, leder af missionalt fællesskab i Frederikssund 
 og Missa Eriksen, leder af legestue i Frederikssund Frimenighed

 ”Fællesskab og lederskab er et must!”
 v. Reidar Poulsen, præst i Nordvestkirken i København

14.45  Kaffe og dialog i (lokale) grupper: Hvad kan vi gå hjem og gøre?

16.00 Spørgetime med Jeff Vanderstelt 

16.45 Networking og spis på et af de mange spisesteder 
 i nærheden af Bethesda.

19.00 Disciplens udfordringer – når hverdagen kører og kulturen styrer
 v. Jeff Vanderstelt

21.00 Kaffe, networking og tak for i dag

SØNDAG // 2. OKTOBER

10.30 Afslutningsgudstjeneste
 Prædiken v. Jeff Vanderstelt

 God hjemrejse!



P R AK T ISK INF ORMAT ION

STED
Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K

MAD OG OVERNATNING
Deltagere sørger selv for overnatning og mad. I konferenceprisen er dog inklu-
deret sandwich lørdag til frokost + kaffe/the jf. programmet.

SPROG
Konferencen er dansk, men Jeff Vanderstelt underviser på engelsk. Hvis du har 
brug for oversættelse fra engelsk til dansk, skal du oplyse det ved tilmelding til 
konferencen.

PRIS
Kr. 295,- for hele konferencen 
Tillæg for deltagelse i PræKonferencen fredag eftermiddag: Kr. 95,-

TILMELDING
Mere info og tilmelding på www.discipel24-7.dk/konference
Sidste frist for tilmelding er 18. september 2022.


